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FEDERAL ASSOCIADOS

    A Federal Associados é uma associação  que há mais de 2 anos 

proporciona benefícios, proteção e tranqüilidade aos seus associados. 

Nosso maior objetivo é viabilizar suporte e benefícios aos nossos 

associados, caso acorra algum imprevisto com seu veículo.
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MISSÃO VISÃO
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“Nossos associados satisfeitos, tornam-se nossa melhor fonte de aprendizado”

VALORES
Oferecer aos nossos associados 
benefícios exclusivos por meio dos planos 
de proteção veicular e internet. Através do 
Associativismo, providencia restituições
de eventuais prejuízos  ocorridos com os 
bens de nossos associados. De uma 
forma ágil, simples e transparente.

Tornar-se referência no segmento,
baseando-se na qualidade dos seus
benefícios, qualificação de nossa 
equipe e sinergia operacional entre
os departamentos, e principalmente,
disponibilizando aos associados planos
com pluralidade de benefícios.

Compromisso com nosso
associados; Respeito ao meio 
ambiente, Ética, segurança e 
qualidade
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PBI
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS POR INDICAÇÃO

Muito utilizado no Brasil, o Marketing
de rede, popularmente conhecido 
como marketing multinivel, conta 
com uma formação de equipe, 
baseada em indicações.
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+20Mil Cadastros

Possuindo mais de 20 mil associados
cadastrados no mercado nacional,
a FEDERAL ASSOCIADOS vem se
tornando referência no ramo e você
pode ser incluído neste grupo, atráves
fr uma indicação.



Aproveite do indique e ganhê para 

indicar pessoas ( futuro associados), e 
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APROVEITE  DO 
INDIQUE E GANHE

aproveite para usufruir dos benefícios de 
ser um associado.
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Ao adquirir qualquer plano da FEDERAL ASSOCIADOS, o 
indicado terá acesso ao BackOffice, com um painel completo 
onde encontrará ferramentas como gestão de faturas, ganhos

ESCRITORIO VIRTUAL
BACKOFFICE

diários e mensais, suporte e um link único, de indicações
para novos associados.
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Todos os associados que indicarem 

qualquer um de nosso planos através

do link serão beneficiados.

Indique nossos
Planos e ganhe

Indicações Valem 
      BENEFICIOS
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Planos e 

NÍVEIS

1

2

3

4

10%

 5%

 3%

 2%

   Nível      Ganho%

Entenda como funciona

Se Paulo inicia em uma rede de MMN 

indicando 4 pessoas e se estas seguirem

indicando mais 4 pessoas, a rede cresce em

progressão geométrica enquanto Paulo curte

a vida.

A rede cresce independente da sua intervenção, 
através de indicações indiretas de seus indicados.



ASSOCIE-SE

P
LA

N
O

PérolaPARCELAS FIXAS

  SEM TAXA DE RENOVAÇÃO

PARA MAIORES INFORMAÇÕPES ACESSE O NOSSO SITE

WWW.FEDERALASSOCIADOS.COM.BR

59.9059.90R$R$
ApartirApartir

Internet ilimitada + LigaçõesInternet Ilimitada + Ligações
Após atingir a franquia  de internet, continue navegando na redução ilimitada 

Clube de benefíciosClube de benefícios

Auxílio funeralAuxílio funeral 

Indenização por morte
Acidental
Indenização por morte
Acidental

Indique e Ganhe até 20%Indique e Ganhe até 20%

FEDERAL
ASSOCIADOS
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Paulo assina um plano como exemplo no valor de R$ 100,00  (cem reais) mensais, e indica 4 pessoas que

escolhem o mesmo plano, através dessas indicações ele ganha 10% de cada mensalidade paga do novo 

associado em primeiro nível.

Os 4 novos associados de Paulo se também quiseram iniciar a sua própria rede, sendo assim os 4 também

assinaram o plano de R$ 100,00 (cem reais), totalizando 16 pessoas no nível 2, garantindo a Paulo o

ganho de 5% nas indicações de seus novos associados, gerando uma  nova rede. 

NÍVEL 3Supondo que das 16 pessoas resolvem iniciar uma rede indicando cada um mais 4 pessoas totalizando

64 membros sem interferência de Paulo, no caso Paulo também vai lucrar um percentual de 3%.

NÍVEL 4

Reparou o quanto você pode lucrar indicando 10, 20, 30.....100 pessoas?

Seguindo a proporção no 4º e último nível a rede irá receber 256 novos associados cada um indicando só

4 novos associados). no caso Paulo irá receber 2%. 

NÍVEL 1

NÍVEL 2
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(62) 3142-2629
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contato@federalassociados.com.br

Belem - Pará

Av. Almirante Barroso 
n° 2784 loja dois
entre Dr Freitas

Anápolis - Goiás

Av. Goiás n 475 Centro

Palmas - Tocantins

Rua Piauí EW 5, 6 Sala 3
Bairro Taquaralto0800-646-8222

Porto Seguro - Bahia
 

Av. Contorno, n. 900 
Centro

Ceres - Goiás
 

Av. Presidente Vargas n 254 
Centro

Goiânia - Goiás
 

Av. Mato grosso do sul
Qd. 19 Lt. 16 Setor Perim



           SEJA UM ASSOCIADO
ASSOCIE SE!

0800 646 8222 
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/federassociados      @federal_associados
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